
HARDE LUXE BROODJES
U kunt bij ons een keuze maken uit de volgende 
broodsoorten: wit rustiek, wit ciabatta, 
maisbroodje, bruine boerenbol of een Italiaanse 
bol.

Buffelmozzarella met basilicum pesto en 
amor tomaatjes                  
Gerookte zalm met roomkaas en 
komkommer-pappardelle                      
Reypenaer VSOP met wilde rucola sla 
en mosterddressing                                        
Filet American met rode ui                              
Parmaham met vijgenchutney            
Gekookte boerenham               
Belegen boerenkaas               
Pittige warme kip met spek, champignons en ui               
Rundercarpaccio met truffelmayonaise,
pijnboompitten en Grana Padano               
Salade met tonijn, fetakaas, zoete olijven 
en zongedroogde tomaatjes                            

ETAGÈRE LUNCH

- Twee desem broodjes met Parmaham en Reypenaer VSOP
- Twee mini sandwiches met kip en zalm
- Tonijnsalade met fetakaas, zoete olijven en 
  zongedroogde tomaatjes
- Fruitsalade met diverse soorten fruit
- Yoghurt cruesli/ roodfruit 

De etagère lunch is alleen vanaf twee personen te 
bestellen en bestaat uit:

€14,25 p.p.

KLEINE LUNCH

Uitsmijter ham of kaas                 
Uitsmijter ham en kaas                                
Uitsmijter rosbief                
Uitsmijter Pasta & Pesto  
(kastanjechampignons, rode ui, spekreepjes en ham)           
Omelet met gebakken champignons              

LUNCH-SPECIALITEIT VAN DE CHEF

Clubsandwich met gerookte kip, roomkaas,
bacon, sla en tomaat geserveerd met chips             

Clubsandwich met gerookte zalm, roomkaas, 
komkommer-pappardelle, sla en tomaat 
geserveerd met chips             

Clubsandwich met rundercarpaccio, truffel-
mayonaise pijnboompitten, sla en Grana Padano 
geserveerd met chips                      

Duo wrap zalm/rundercarpaccio           
- Gerookte zalm, avocado, truffelmayonaise en mesclum
- Carpaccio, rucola, Grana Padano en pijnboompitten
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BROODJE VAN DE MAAND!
€8,75

HUISGEMAAKTE TOSTI’S NU OOK BIJ PASTA & PESTO

Huisgemaakte tosti ham/kaas                          
Huisgemaakte tosti geitenkaas, spek, basilicum 
pesto en honing                   
Huisgemaakte tosti tonijn, pesto rosso en rucola      
Huisgemaakte tosti buffelmozzarella, basilicumpesto
en pomodori tomaatjes                

SALADES

INSALATA CAPRESE
Salade van amor tomaatjes, buffelmozzarella, 
verse basilicum, rucola en grof zeezout              

SALADE RUNDERCARPACCIO
Carpaccio van rund, salade van diverse gegrilde 
groenten, slasoorten met verse kruiden, pijnboom-
pitten en Grana Padono             

TUINKRUIDEN-SALADE MET TONIJN
Diverse soorten sla en kruidenmix met pijnboom-
pitten, tonijn en Grana Padano                    

SALADE GEROOKTE KALKOEN
Salade met gerookte kalkoen, parel couscous,
pompoen en sjalotten dressing                          

GEITENKAAS-SALADE 
Salade met diverse slasoorten, pijnboompittten, 
zongedroogde tomaten en gegratineerde 
geitenkaas met spek en honing                          

SCAMPI-SALADE
Salade met gebakken scampi’s, tomaat, taggiasche
olijven, rode ui en knoflookdressing                              

Kom samen met uw collega’s, familie of vrienden genieten 
en maak er een gezellige dag of avond van! U kunt bij Pasta 
& Pesto kiezen uit een smakelijke HIGH TEA, HIGH BEER of 
HIGH WINE!

Probeer nu ook!
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Kinder tosti ham/kaas €5,00
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